
                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΚΗΜΔΗΣ      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                   Προς Ενδιαφερόμενους για την παροχή της  

    εν θέματι τεχνικής υπηρεσίας
ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                      
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Β5)                 
Ταχ. Δ/νση : Γούναρη 2 Άλιμος  Τ.Κ. 17456                   
Πληροφορίες :  Μπούρχας Βασίλειος                               
Τηλ.  :  210 9989908                                                     
Email  :    billbour2@gmail.com                                     
   
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην παροχή Τεχνικής
Υπηρεσίας ελέγχου και εκπόνησης ειδικής μελέτης στατικής επάρκειας της θεμελίωσης του κτιρίου
του Εργατικού Κέντρου Δράμας, ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ., με σκοπό την επισκευή και αποκατάσταση
των βλαβών αυτού.

Παρακαλούμε  όπως  μας  αποστείλετε  οικονομική  προσφορά  που  αφορά  στην  παροχή  τεχνικής
υπηρεσίας ελέγχου και εκπόνησης ειδικής μελέτης στατικής επάρκειας της θεμελίωσης του κτιρίου,
του  Εργατικού  Κέντρου  της  Δράμας,  ιδιοκτησίας  Ο.Α.Ε.Δ.,  με  σκοπό  την  επισκευή  και
αποκατάσταση των βλαβών αυτού. Η παροχή υπηρεσίας θα περιλαμβάνει τα κάτωθι :
1. Έλεγχο Νομιμότητας του κτιρίου.
2. Τεχνικό έλεγχο της θεμελίωσης του κτιρίου καθώς και έλεγχο της ανωδομής αυτού, χωρίς τραυματισμό
των δομικών στοιχείων του φορέα (σκυρόδεμα και οπλισμός), με σύγχρονες μεθόδους.
3.  Τεχνική Έκθεση  με καταγραφή των αποτελεσμάτων του ελέγχου και  συσχετισμού αυτών με  τη  μελέτη
ανέγερσης του κτιρίου.                                                                          
4. Μελέτη βάσει  των  αποτελεσμάτων  του  ελέγχου για  την  επισκευή  και  αποκατάσταση  κυρίως  της
θεμελίωσης αυτού (σχέδια, τεύχος μελέτης).                                                                                     
5. Σύνταξη τευχών για τη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου με τίτλο: «επισκευή και αποκατάσταση
θεμελίωσης του κτιρίου του Ε.Κ. Δράμας» (ήτοι: προμέτρηση εργασιών, τιμολόγιο, προϋπολογισμός, τεχνική
περιγραφή και προδιαγραφές,  συγγραφή υποχρεώσεων, απαιτούμενα σχέδια,  εκτός της διακήρυξης και της
προκήρυξης  του  έργου).  Στα  τεύχη  θα  περιληφθούν  οι  προκύπτουσες  από  την  παραπάνω  διαδικασία
επεμβατικές εργασίες στη θεμελίωση του κτιρίου, καθώς και όποιες προκύψουν για τον φορέα και γενικά για την
επισκευή αυτού.
6.  Έκδοση της απαιτούμενης άδειας δόμησης για την εκτέλεση των εργασιών, με τη συνδρομή και της
Τεχνικής Υπηρεσίας, συντάσσοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία προς τούτο. 

 Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό):   9.500,00 €     
(11.780,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%) αναλυόμενη ανά είδος (  CPV  ) ως κάτωθι   :

1)  Παροχή Τεχνικής Υπηρεσίας ελέγχου και  εκπόνησης ειδικής μελέτης στατικής επάρκειας, CPV
71335000-5, Κωδικός 04-000118, Είδος Υπηρεσία, τεμ. 1, τιμή μονάδος (καθαρό ποσό) 9.500,00 €,
ΚΑΕ 0419.

 Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει   έως και την Παρασκευή      
     24/09/2021   στην έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας, Γούναρη 2 Άλιμος, Τ.Κ. 17456, 5  ος   όροφος.  

 Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να  
σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. 

2) Η πληρωμή αναλύεται ως εξής :  

Φάσεις Παροχής 
     Τεχνικής 
   Υπηρεσίας

                Περιγραφή Τεχνικών Υπηρεσιών 
Ποσοστά επί της      
      πληρωμής  
           (%)

1η   Φάση
Έλεγχος νομιμότητας του κτιρίου και τεχνικός έλεγχος 
θεμελίωσης και ανωδομής αυτού (§1 &§2). 40% 

2η   Φάση
Τεχνική έκθεση & μελέτη με βάσει τα αποτελέσματα του 
ελέγχου (§3 & §4 ). 15%

3η   Φάση Σύνταξη τευχών για τη δημοπράτηση του έργου (§5). 25%

4η   Φάση Έκδοση της απαιτούμενης άδειας δόμησης (§6). 20% 

Εκτιμώμενος χρόνος διάρκειας σύμβασης 75 ημερολογιακές ημέρες.

Αθήνα :      14.09.2021
Αρ. Πρωτ. :    1940





 Στην προσφορά επίσης θα πρέπει να αναγράφεται πως ο τρόπος πληρωμής θα είναι με
πίστωση.

 
   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4782/2021, πριν την κατακύρωση της ανάθεσης της

ανωτέρω Τεχνικής Υπηρεσίας, ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας,

κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης, Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα,

σε  περίπτωση φυσικού προσώπου,  ή  σε  περίπτωση νομικού  προσώπου την  υποβολή αυτής  εκ

μέρους το νομίμου εκπροσώπου, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

  

                                                                                            Ο ΑΝΑΠΛ.  ΠΡΟΪΣΤ.ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠ/ΣΙΩΝ ΟΑΕΔ

                                                                                 

                                                                                                                Β. Καρβούνης 
                                                                                                                           Πολ. Μηχανικός
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